
2 dagen Laser Bug zeilen  

(leeftijd 7 t/m 12 jaar) 

 

Dag 1 & 2 

Ontvangst om 09.00 uur 

Wetsuit en een zwemvest wordt beschikbaar gesteld. Zeilen kan op blote 

voeten, maar je kan ook zelf zeilschoentjes (of gympen die nat mogen worden) 

meenemen. 

Kennismaking met twee leuke instructeurs, die ook met een rubber 

begeleidingsboot varen 

 

Wat gaan we doen?! 

- zeilen, veel zeilen…..  

- theorie en praktijk van het zeilen; 

- omgeving van Muiderzand op het water verkennen. 

- werken aan een zeildiploma ; 

- lunch bij Sail Today inbegrepen 

- limo pauze bij Sail Today inbegrepen 

 

Einde programma elke dag rond 17.00 uur 

 

Indien het weer tegenvalt en er niet gezeild kan worden, wordt er een 

alternatief programma geboden. 

 

CAT-Experience 

(leeftijd 12 t/m 17 jaar) 

 

Maak kennis met de spectaculairste vorm van zeilen en ga een ochtend of 

middag mee op een catamaran. Je gaat samen met een aantal kinderen zeilen 

met de instructeur, hij kan je laten zien hoe bijzonder deze vorm van zeilen is. 

 

Wetsuit en een zwemvest wordt beschikbaar gesteld. Zeilen kan op blote 

voeten, maar je kan ook zelf zeilschoentjes (of gympen die nat mogen worden) 

meenemen. 

Lunch bij Sail Today is inbegrepen 

Limo pauze bij Sail Today is inbegrepen 

 

 

 

 

 

Geef je voorkeur qua data aan bij inschrijving!  

Meer info over het dagprogramma en activiteiten kan via info@sail-today.nl of 

036 5369627 of info@jachthavennaarden.nl 035 6956050 of 

info@marinamuiderzand.nl 036 5369151 
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Beste Leden van Flevomare, Roerkoning & Roei en Zeilvereniging Naarden 

 

Wij, Jachthaven Naarden en Marina Muiderzand vinden het erg bijzonder dat wij de  

Thuishavens zijn van een drietal jubilerende zeilverenigingen. De Roei en Zeilvereniging 

Naarden bestaat dit jaar 60 jaar, de Roerkoning 40 jaar en “het jonkie” is Flevomare die 

haar 25 jarig bestaan viert.  

Als cadeau voor de leden van de verenigingen hebben wij iets georganiseerd voor de 

watersporters van de toekomst.   

Samen met Sailcenter en Sail Today nodigen wij jullie zeilmaatjes tussen de 7 en 13 jaar 

uit om 2 dagen te komen zeilen bij op Marina Muiderzand. Tijdens deze twee dagen 

maken ze kennis met het zeilen in een Laser Bug. Het programma is van 09.00 tot 17.00 

uur. Naast zeilen is er natuurlijk ook veel tijd voor pret, limonade en een lunch. 

Voor de wat oudere kinderen tussen 12 en 17 jaar is er een kennismaking met de meest 

spectaculaire vorm van zeilen. Met een instructeur neem je deel aan een Cat experience. 

Cursus Laser Bug (20 plekken beschikbaar) 

Maandag en dinsdag 6&7 augustus  Woensdag en donderdag 8&9 augustus 

Maandag en dinsdag 20&21 augustus Woensdag en donderdag 22&23 augustus 

Catamaranexperience (20 plekken beschikbaar) 

Vrijdag 10 augustus    Vrijdag 24 augustus 

Hoe kun je meedoen? Als je vader/moeder of opa/oma lid is van een van de 

zeilverenigingen dan kunnen die je opgeven door een mailtje te sturen met de gegevens 

van het deelnemende kind,  lidmaatschapsnummer zeilvereniging en wat de 

voorkeursdatum is voor deelname. Mail dit aan: info@marinamuiderzand.nl. 

Let op; Het aantal plaatsen is beperkt. Indien er meer inschrijvingen worden ontvangen 

dan er beschikbare plaatsen zijn, dan zullen we de plekken verloten.  

Dit jaar geen tijd of zin, maar wel interesse om in 2013 deel te nemen aan zeilactiviteiten 

voor jeugd: Laat het ons weten! We hopen volgend jaar meerdere weekenden waterpret 

te organiseren en zijn dus erg benieuwd of hiervoor bij uw kinderen & kleinkinderen 

animo is. U kunt reageren door een reply op dit mailtje aan info@marinamuiderzand.nl of 

info@jachthavennaarden.nl, of loop even binnen op het havenkantoor in Naarden of 

Muiderzand om uw kind/kleinkind op te geven. Dit is uiteraard zonder verplichtingen! 

 

  

  


